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* Prezident Ivan Gašparovič vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie vládnu novelu autorského
zákona.
* Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Tá má chrániť slovenských
poľnohospodárov pred tým, aby ich bolo možné pripraviť o pôdu.
* Na účet envirofondu budú prúdiť aj peniaze získané z predaja emisných kvót skleníkových plynov
alebo znečisťujúcich látok. Vyplýva to z novely zákona o environmentálnom fonde z dielne
ministerstva životného prostredia, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič.
* Svätý Otec František vymenoval nového trnavského arcibiskupa, stal sa ním doterajší apoštolský
administrátor Ján Orosch.
* Do konca júla podá Vodohospodárska výstavba pre hausbóty na Jarovskom ramene podnet na
príslušný stavebný úrad vo vzťahu k neoprávneným, resp. nepovoleným stavbám na pozemkoch v ich
správe.
* Konfederácia odborových zväzov SR trvá na svojom návrhu, aby sa minimálna mzda od začiatku
budúceho roka zvýšila o 8 %. Išlo by o nárast hrubej minimálnej mzdy zo súčasnej úrovne 337,7 eura
na 364,7 eura.
* Sumu 6 000 eur získala bratislavská Petržalka na zvýšenie ochrany svojich obyvateľov
pred pohodenými injekčnými striekačkami. Tie sa najčastejšie nachádzajú v parkoch a na
detských ihriskách, kde ohrozujú najmä deti.
* Bratislavský kraj robí ďalšie postreky proti komárom po júnových povodniach.
* Nezaradený poslanec Alojz Hlina naštudoval 3D adaptáciu spisu Gorila, ktorú chce hrávať v
kultúrnych domoch po Slovensku.
* Trojdňovou duchovnou prípravou Triduum sa v Topoľčiankach začala 327. výročná púť ku cti
Škapuliarskej Panne Márii.
* Slovenská pošta pripravila pre návštevníkov festivalu Bažant Pohoda v Trenčíne, ktorý sa včera
začal, špeciálne festivalové pohľadnice vo formáte A4, ktoré môžu poslať svojim priateľom zadarmo v
rámci Slovenska a za poplatok do celého sveta.
* Trest odňatia slobody osem mesiacov podmienečne za trestné činy ublíženia na zdraví a
výtržníctva potvrdil s odvolací senát KS v Banskej Bystrici pre 37-ročného rómskeho podnikateľa
Mojmíra Tomčányho zo Žarnovice, ktorý zbil 24-ročného Petra Kováča a spôsobil mu otras mozgu s
liečením dva týždne.
* Osemnásťročná slečna z Veľkých Kapušian, ktorá nemá vodičský preukaz, v stredu nezvládla
riadenie auta a narazila do zaparkovaného vozidla, pri ktorom stál 82-ročný dôchodca. Muž ostal
zakliesnený medzi dvomi autami. Utrpel zranenia, z ktorých sa bude liečiť štyri až šesť mesiacov.
* V Bratislave polícia zaznamenala 60 krádeží airbagov, najčastejšie z áut značky Peugeot, Citroen
a Opel.
* Občan Poľskej republiky sa v utorok pred skončením prevádzkových hodín ukryl v obchodnom dome
v Martine, po jeho uzatvorení vyšiel zo skrýše a chcel znefunkčniť snímače pohybu. Jeden však
spustil alarm.

